
 

 

 

 

 

Pakkeliste: 

• Madpakke til fredag aften 

• FDF-skjorte 

• Sovepose samt lagen 

• Tøj til at være ud og inde 

• Regntøj 

• Varm jakke 

• Gode udendørs-sko/støvler, som kan holde til lidt af hvert 

• Indesko/hjemmesko 

• Toiletsager, samt håndklæde 

• Evt. Medicin 

 

Masser af smil og godt humør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kage 
Husk at krydse af om du har 

kage med ved tilmelding  



 

 

Så er det endelig tid til en fællesweekendtur for hele kredsen! 

JUBIII – weekendsturen er for alle børn, unge og voksne i FDF 

Solbjerg og denne gang med skal vi vise vores mod! 

Vi holder kreedsweekend på Sletten, hvor vi også skal på Landslejr 

til sommer. Så hvis du ikke har været der før, får du nu muligheden 

for at se det inden det rigtigt går løs til sommer. 

Er det så kun for dem der skal med på landslejr? Nej! 

Kredsweekend er for alle!  

Fredag, ankommer vi til lejren og spiser 

aftensmad sammen.  

Husk madpakke! 

Lørdag, skal vi lege, på 

opdagelse, se hvor 

modige vi er og pynte op 

til den helt store MGP aften.  

Søndag, slutter vi af 12.30.  

Hvis man som forældre ikke vil gå glip af denne herlige weekend, så 

kan du blot melde dig til sammen med dit barn- Forældretjans 

gælder det som lederne også laver: hygge med børn, lave mad, 

hjælpe på aktiviteter, pakke soveposer sammen, eller hvad man nu 

føler man er bedst til. 

Vi ses til en FANTASTISK FDF-weekend! 

 Med venlighilsen  

FDF Solbjerg 

Praktisk 

Start Fredag d. 25. februar kl. 17.30 

Slut Søndag d. 27, februar kl. 12.30 

Sted   ”Limbjerggård” - Bøgedalsvej 20, 8680 Ry 

Pris   350 kr. 

Tilmelding  Seneste 20. februar på fdfsolbjerg.nemtilmeld.dk 

Transport Selvkørsel, evt. kør sammen med andre fra dit hold og 

koordinere i FDF Solbjerg Forældregruppen på 

Facebook  

 

Har man nogen spørgsmål til weekenden kan man spørge sin leder 

eller skrive til Andreas og Brian på kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk  

 

 

 

 

 

Telefonnumre: 
Andreas: 40 20 49 33 

Brian: 40 92 85 70 

Laust: 28 35 54 85 

 

I er altid velkommen til at skrive eller ringe.  

mailto:kredsledelsen@fdfsolbjerg.dk

